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Jeg må innrømme at jeg gleder meg til å ta fatt på 2016 

sammen med dere. Vi i forbundet har både spennende og  

interessante arbeidsoppgaver foran oss. Blant annet står 

flere kurstilbud i kalenderen utover høsten, og ute i lagene 

står årsmøtene for tur. Jeg oppfordrer dere alle til å delta på 

årsmøte i ditt lag for å være med på å påvirke utviklingen i 

organisasjonen vår. Jeg vet at vi gjentar dette til det kjed-

sommelige, men det er altså på lokalt plan at grunnlaget 

blir lagt!

 

Statistikken for 2015 sier at vi heldigvis igjen har hatt en 

nedgang i dødsulykker, altså kan vi fastslå at fokus på tra-

fikksikkerhet hjelper. Det betyr ikke at vi skal ta det med ro. 

Vi går nemlig en tid med utfordrende føre langs veiene i møte, 

antall ulykker går opp og vi må i enda større grad ta hensyn til 

hverandre. Og ikke minst, ferdes du langs veien - bruk refleks.

I denne utgaven av LEVE MED kan du lese om den nye barne- 

avdelingen på Sunnaas sykehus. Egne barneavdelinger ved 

sykehus har Personskadeforbundet LTN ønsket seg lenge, så vi 

roper hurra for Sunnaas og håper flere sykehus vil følge etter. 

Tusen takk til dere som var med å stemte oss fram i Bilia 

Norge sin konkurranse før jul, som resulterte i at vi vant og 

fikk 50 000,-.

 

Ta deg en kaffe og sett deg i godstolen med magasinet. 

God lesning. Og du, kanskje du bør ta en ekstra titt på kurs- 

eller aktivitetstilbudene lenger bak i magasinet. Vi tilbyr 

både parkurs, kognitivt kurs og til sommeren blir det igjen 

familieleir i Bulgaria.

     Hilde S. Valberg
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Erstatningsåret 2015

TEKST: Per Oretorp

ANSVARSGRUNNLAG 

I Frostating lagmannsrett ble det den 21. 

november i dor behandlet en sak som 

omhandlet ansvarsgrunnlag. Det gjaldt 

en 12 år gammel elev som ble skadet i 

gymnastikktimen i et sammenstøt med 

læreren. Retten gav eleven medhold med 

begrunnelse i at læreren burde ha avstått 

fra å delta i timen sammen med elevene 

og heller instruert elevene fra sidelinjen. 

Saken ble anket til Høyesterett, men ble 

trukket og forlikt. 

Høyesterett avsa også en interessant 

dom hvor grensen for bilansvar ble truk-

ket opp. Dommen er gjengitt i Rt. 2015  

s. 1017. Faktum var at mor slo bakluken i 

hodet på sin datter i det hun lukket ba-

gasjeluken på bilen. Spørsmålet gikk i 

om skaden var omfattet av bilansvaret. 

For å være omfattet av bilansvaret må 

skaden normalt skyldes bilens fart, be-

vegelighet, tyngde eller svikt og lignende. 

Retten konkluderte med at lovgiver har 

tatt sikte på å gi bestemmelsen et vidt 

anvendelsesområde. Høyesterett viste så 

til at man tidligere har erkjent ansvar for 

såkalte "klemskader", hvor bil har vært 

involvert, og at en slik skade er en naturlig 

følge av bruk av bilen. Domstolen gav 

med dette skadelidte medhold i krav på 

erstatning under bilansvarsloven.

ÅRSAKSSAMMENHENG OG

 NAKKESKADER

Svært mange medlemmer har skader 

med symptomer i nakke, skulder og hode. 

Majoriteten kjennetegnes av at man ikke 

gjør objektive funn ved hjelp av den bilde-

diagnostikk som normalt brukes i Norge. 

I tilfeller der man likevel gjør slike funn 

er det særdeles vanskelig å få medhold 

i at det er årsakssammenheng mellom 

ulykke, skade og symptom. 

Hvis man noen gang før ulykken har 

hatt liknende plager; har vært utsatt for 

stress, vært utbrent eller lignende, så vi-

ser rettspraksis at forsikringsselskapene 

går langt i å hevde, og dessverre som 

regel får medhold i, at de plagene man 

krever erstatning for mest sannsynlig 

hadde vært der også hvis ulykken ikke 

hadde skjedd. 

Problematikken anskueliggjøres i Borgar-

ting lagmannsretts dom av 21. september 

2015. Sammen med flere andre dommer 

viser denne, etter min oppfatning, også 

at det foreligger betydelig uenighet rundt 

den medisinske forståelsen blant medi-

sinske spesialister. Vi kan også konstatere 

at vi fortsatt opplever at man i andre 

land, som Sverige, Finland og England 

med flere, synes å ha en langt mer ydmyk 

holdning til nakkeslengassosierte skader 

enn hva som er tilfelle her i landet. Prisen 

for dette er det de skadde som må betale, 

både i form av unødvendig lidelse og 

uteblitt erstatning. 

Personskadeforbundet LTN vil i sam-

arbeid med forbundets nakkejuridiske 

gruppe fortsette arbeidet med å sette 

fokus på problematikken, både ut fra et 

medisinsk og et juridisk perspektiv.

PASIENTSKADER: KAN VI STOLE PÅ 

OFFENTLIG FORVALTNING?

20. mai dette år avsa Høyesterett en 

kjennelse i et spørsmål som har vært 

omstridt de siste årene. Problemstillin-

gen som var forelagt Høyesterett var  

hvorvidt Pasientskadenemnda (PSN) 

kan omgjøre sitt vedtak om å erkjenne 

ansvar hvis pasienten er misfornøyd med 

erstatningsutmålingen. Saken gjaldt en 

åtte år gammel gutt som ble blind som 

følge av en feilbehandling ved sykehuset 

etter operasjon av en hjernesvulst. Norsk 

Pasientskadeerstatning erkjente først 

ansvar for deler av skadene, og saken 

ble klaget inn til PSN. PSN innhentet ikke 

mindre enn ni sakkyndiguttalelser i saken, 

erkjente ansvar for alle skader og det ble 

utbetalt en erstatning til gutten. 

Da gutten var uenig i beløpets størrel-

se tok han ut stevning for tingretten.  

I sitt tilsvar til stevningen (seks måneder 

etter at man hadde erkjent ansvar og 

Enda et år er tilbakelagt, og det er 

tid for å oppsummere. 

Ved det forrige årsskiftet skrev vi 

at 2014 var et "erstatningsrettslig  

jubelår". 2015 har på mange måter 

også blitt et godt år for våre med-

lemmer, hva gjelder erstatningsnivå 

og prinsipielle avgjørelser i Høyeste- 

rett. 

I løpet av dette året har 13 saker 

vært oppe til behandling i Høyeste- 

rett, mens 52 saker er behandlet i 

lagmannsretten. 


